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ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1.หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
1.1. ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ
และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายใน
องค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยน
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11
ระบุดังนี้
“ส่ ว นราชการมี ห น้ าที่ พัฒ นาความรู้ ในส่ ว นราชการเพื่อ ให้ มีลั กษณะเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่า ง
สม่าเสมอ โดยต้องรั บ รู้ ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อ นามาประยุกต์ ใช้ใ น
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศ
ไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิด
ใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนด
เป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้า ราชการ เพื ่อ ให้ข ้า ราชการทุก คนเป็น ผู ้ม ีค วามรู ้ ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม่ ต ลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
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1.3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุทัยธานี
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ได้กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริก ารประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบั ติง าน เช่ น จริ ยธรรมในการปฏิบั ติ งาน การพัฒนาคุณภาพชี วิต เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาส่ วนตาบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ 269 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้
สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเทโพ และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจาก
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
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ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา
1. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเอง ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
3. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแกปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
4.1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
4.2 ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
4.3 ด้านการบริหาร
4.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
4.5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม
2.2 เป้าหมายของการพัฒนา
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
2. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
4. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
5. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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ส่วนที่ 3
หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.2561-2563)
1. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน อบต.
2. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป
3. หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการคลัง
4. หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนโยธา
5. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารการศึกษา
6. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
7. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/นักพัฒนาชุมชน
8. หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากร
9. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
10. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
11. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ
14. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
15. หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
16. หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
17. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
18. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
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ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ที่
1.

2.

3.

โครงการ/หลักสูตร การ
พัฒนา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ของปลัด อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
นักบริหารงานทั่วไป
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน
(หัวหน้างานสานักปลัด)
ได้มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงาน ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้า
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ส่วนการคลังหรือหลักสูตร ของหัวหน้าส่วนงานการคลังให้
อื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ทักษะความเข้าใจใน
การบริหารงาน ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ
ปลัด อบต.ได้รับ
การฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
หัวหน้าสานักงาน
ปลัด อบต. ได้รับ
การฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
หัวหน้าส่วนการคลัง
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน) ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
1

1

1

/

1

1

1

/

1

1

1

/

-6–
ที่
4.

5.

6.

7.

โครงการ/หลักสูตร การ
พัฒนา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้า
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ส่วนโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่ ของหัวหน้าส่วนงานโยธาให้มี
เกี่ยวข้อง
ความรู้ทกั ษะความเข้าใจในการ
บริหารงาน ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
การศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่ ของหัวหน้าส่วนงานการศึกษา
เกี่ยวข้อง
ศาสนาและวัฒนธรรมให้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจใน
การบริหารงาน ในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
วิเคราะห์นโยบายและแผน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตาบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
นักพัฒนาชุมชน หรือ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของพนักงานส่วนตาบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ
หัวหน้าส่วนโยธา
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
หัวหน้าส่วน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ได้รับ
การฝึกอบรม อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าหน้าที่/นักพัฒนา
ชุมชน ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน) ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
1

1

1

/

1

1

1

/

1

1

1

/

1

1

1

/

-7ที่
8.

โครงการ/หลักสูตร การ
พัฒนา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตาบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
9. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง
ของพนักงานส่วนตาบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
10. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าพนักงานธุรการ หรือ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของพนักงานส่วนตาบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
11. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
บรรเทาสาธารณภัย หรือ
ของพนักงานส่วนตาบลให้
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
12. หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าพนักงานการเงินและ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
บัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่
ของพนักงานส่วนตาบลให้
เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ
บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี
นักวิชาการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าหน้าที/่
เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าหน้าที่/
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน) ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
1

1

1

/

1

1

1

/

1

1

1

/

1

1

1

/

1

1

1

/

-8ที่

โครงการ/หลักสูตร การ
พัฒนา

วัตถุประสงค์

13. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าพนักงานพัสดุ หรือ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของพนักงานส่วนตาบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
14. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตาบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
15. หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่าง
โยธา หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
16. หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างแต่ละตาแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ
เจ้าหน้าที่/
เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าหน้าที่/เจ้า
พนักงานจัดเก็บ
รายได้ ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี
นายช่างโยธาได้รับ
การฝึกอบรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตาบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ พนักงานจ้าง ได้รับ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมอย่าง
ของพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่ง น้อย 1 ครั้ง/ปี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน) ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
1

1

1

/

1

1

1

/

1

1

1

/

20

20

20

/

-9–
ที่

โครงการ/หลักสูตร การ
พัฒนา

17. การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี
18. การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน) ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถ
นาความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถ
นาความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี

1

1

1

/

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท

1

1

1

/

10

ส่วนที่ 5 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ที่
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
งบประมาณ (บาท)
ที่มาของงบประมาณ
2561 2562 2563
1. หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัดอบต. หรือ
35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกองคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

25,000 25,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

35,000 35,000 35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

4. หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกองช่าง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

35,000 35,000 35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

5. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

35,000 35,000 35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

6. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายฯ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

35,000 35,000 35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

7. หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

35,000 35,000 35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

8. หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

35,000 35,000 35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

9. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

25,000

25,000

25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

11
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
2561 2562 2563

ที่มาของงบประมาณ

25,000 25,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

11. หลักสูตราเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

25,000 25,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

12. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

25,000 25,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

25,000 25,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

25,000 25,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

25,000 25,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

25,000 25,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/
10. เจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/
13. เจ้าพนักงานพัสดุ
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/
14. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
15 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
16. ตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
17. ปริญญาตรี

80,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
18. ปริญญาโท
240,000 240,000 240,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

80,000

80,000
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ส่วนที่ 6
การติดตามประเมินผล
1. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ผู้อานวยการกองทุกส่วนราชการ
5. นักทรัพยากรบุคคล

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการทางาน มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของบุคลากร กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ร่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
……………………………………..
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ได้จัดทาและเสนอแผนบุคลากร 3 ปี ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ นั้น
บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต. จังหวัดอุทัยธานี)
ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแกแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ /2560 เมื่อวันที่ กันยายน 2560 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแกต่อไป ตามนัยข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายสมคิด จูงวงษ์สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
ที่ 201 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
……………………………………..
เพื่อให้ การจั ดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองแก เป็นไปด้ว ยความ
เรี ย บร้ อ ยถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ จึ ง แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น คณะกรรมการจั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ประกอบด้วย
1. นายสมคิด จูงวงษ์สุข
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานคณะทางาน
2. นายศราวุฒิ จันทรัตนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
3. นางพูลศรี วัฒนคณิต
รองปลัด อบต.
กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ นามบุรี
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายนรินทร์ จักกิตติ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. นายศวีระ กาญจนากร
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
รักษาราชการแทนหัวหน้า สป.
7. นางรุจิรา เทียนเงิน
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
มีห น้ า ที่ จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายสมคิด จูงวงษ์สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
ที่ 202/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
……………………………………..
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ประกอบด้วย
1. นายสมคิด จูงวงษ์สุข
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานคณะทางาน
2. นายศราวุฒิ จันทรัตนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
3. นางพูลศรี วัฒนคณิต
รองปลัด อบต.
กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ นามบุรี
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายนรินทร์ จักกิตติ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. นายศวีระ กาญจนากร
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
รักษาราชการแทน หัวหน้า สป.
7. นางรุจิรา เทียนเงิน
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล
ตลอดจนการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายสมคิด จูงวงษ์สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก

รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นายสมคิด จูงวงษ์สุข
2 นายประสงค์ แย้มสุข
3 นางพูลศรี วัฒนคณิต
4 นางอมรรัตน์ นามบุรี
5 นายนรินทร์ จักกิตติ
6 นางรุจิรา เทียนเงิน

ตาแหน่ง
นายก อบต.หนองแก
ปลัด อบต.หนองแก
รองปลัด อบต.หนองแก
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนโยธา
บุคลากร

ลายมือชื่อ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมคิด จูงวงษ์สุข ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ประธานฯ ใน
ที่ ป ระชุ ม กล่ า วเปิ ด ประชุ ม การจั ด แผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี และแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555-2557 ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพิจารณาจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว)
ประธานฯ
ไม่มี (เป็นการประชุมครั้งแรก)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2557
ประธานฯ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 21 สิงหาคม
พ.ศ. 2545
เลขานุการฯ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่วิเคราะห์
อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก วิเคราะห์
ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคนตลอดจนวิเคราะห์การพัฒนา
คนจัดทากรอบอัตรากาลังกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงาน
ส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ที่จัดทาขึ้นให้ถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนและหนังสือสั่งการของทางราชการ

-2มติที่ประชุม
ประธานฯ

เห็นควรแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร ฯ
มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม ขอบคุณ
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางรุจิรา เทียนงิน)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมคิด จูงวงษ์สุข)

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นายสมคิด จูงวงษ์สุข
2 นายประสงค์ แย้มสุข
3 นางพูลศรี วัฒนคณิต
4 นางอมรรัตน์ นามบุรี
5 นายนรินทร์ จักกิตติ
6 นางยินดี ศิลาพันธ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.หนองแก
ปลัด อบต.หนองแก
รองปลัด อบต.หนองแก
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนโยธา
บุคลากร

ลายมือชื่อ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมคิด จูงวงษ์สุข ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแก ประธานฯ
ในที่ ป ระชุ ม กล่ า วเปิ ด ประชุ ม การจั ด แผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี และแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บป ระมาณ
พ.ศ. 2555-2557 ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพิจารณาจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว)
ประธานฯ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง พิจารณาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2557
ประธานฯ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ได้วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคนตลอดจนวิเคราะห์การ
พัฒนาคนจัดทากรอบอัตรา กาลังกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ที่จัดทาขึ้น ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนและหนังสือสั่งการของทางราชการ
เลขานุการฯ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน มีการกาหนดตาแหน่ง การ

จัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารตาบล ตลอดจนได้
แจ้งหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา และงบประมาณในการดาเนินการพัฒนาบุคลากรไว้ใน
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ประธานฯ

แผนแล้ ว เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรน าความรู้ ภ ายนอกองค์ ก รมาปรั บ ใช้ เพื่ อ เปลี่ ย นแปลง
แนวความคิดในการทางานเพื่อบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่เลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ผมเห็นควรว่าจะเสนอร่าง แผนอัตรากาลัง
และแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
เห็นชอบกับร่างแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากรฯ
มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม ขอบคุณ
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางยินดี ศิลาพันธ์)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมคิด จูงวงษ์สุข)

แผนกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองแก
อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี

แผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแก ปี 2554-2556

